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Abstract: In Andreea Răsuceanu's novels, the narrative is characterized by the ability to evoke the 
past, by presenting scenes, objects, events from which reconfigurations of the imaginary occur, by 

sensations and perceptions that express the retrieval of past time, through sensations brought back to 

the present, in a realistic-magical atmosphere. Under these conditions, the novels impose themselves 

through balance and substance in the dynamic and ambivalent relations between the characters, 
absences, revolts and deceptions in the disturbing context of the traumas of communism, captured in 

an intense and dense drawing. 
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Atrasă de reprezentările geografiei literare (Bucureștiul lui Mircea Eliade, Cele două 

Mântulese, Bucureștiul literar. Șase lecturi posibile ale orașului), Andreea Răsuceanu a 

publicat apoi romanele O formă de viață necunoscută (2018) și Vântul, duhul, suflarea 

(2020), în care spaţiul şi timpul au rezonanţe afective, sensuri revelatoare, într-un mixaj de 

emoţii, trăiri şi senzaţii, existând aici un echilibru între trăire şi cotidian, structurile narative 

conservând sugestia unui palimpsest în care se întipăreşte freamătul realului. Romanul O 

formă de viață necunoscută este structurat sub forma a trei dimensiuni epice, ce rezumă 

metamorfozele destinului celor trei femei din epoci distincte (Stanca, Elena, Ioana) 

aparţinând însă unei geografii comune, strada Mântuleasa. Jocul cu trecutul reuneşte 

fragmente de timp, de istorie, de viaţă, într-un amplu edificiu narativ, cu eroi care înfruntă 

limite, ierarhii şi tabuuri, în momente de criză. Gabriela Adameşteanu observă că se juxtapun 

aici „poveștile a trei femei care n-au cum să se întâlnească, trăind în epoci diferite, dar care 

au în comun simțul trecerii și dorința de a opri curgerea necontenită a timpului, construind 

ceva – o biserică, o casă, o familie”.  

Naraţiunile au o structură labirintică, fiind alcătuite din goluri şi plinuri, din absenţe şi 

prezenţe, tensiunea epicului alimentându-se frecvent din situaţii tragice, din rafinamentul 

scriiturii şi din dinamica structurii romaneşti, fundamentată pe trei paliere ale temporalităţii. 

Primul palier este dedicat unei imersiuni în trecut (secolul al XVIII-lea), protagonistă fiind 

Stanca Mântuleasa, cu metafora absenţei prezente a negustorului Mantu care ar fi dispărut 

într-una dintre călătoriile sale („Credea și că omul trebuie să lase un semn pe lume, ca să-l 

ierte Dumnezeu de păcate, dar acum, când Mantu nu era nici viu, nici mort, acum cu atât mai 

mult voia să ridice lăcașul, ca sufletul lui să-și găsească undeva odihna. În lunile ce au urmat, 

pe măsură ce scheletul din lemn se ridica și vedea cum pereții albi se înalță tot mai tare, el 

devenea biserica și biserica – el. Parcă îl zidea din nou sub o altă înfățișare, în pereții ei. 

Pentru ea oricum era viu, viu ca aievea, viu în așteptarea ei cum fusese și în viață, și biserica 

era Mantu”). A doua secvenţă majoră a romanului este fundamentată tot pe o absenţă, cea a 

soţului Elenei, Petru, fixându-se aici transferul de conduită, afectivitate şi stil existenţial de la 

soţ la Mircea Deleanu („În câteva seri i s-a părut că recunoaște în unele gesturi ale doctorului 

mișcările lui Petru, felul lui de a atinge obiectele, de a schimba poziția unui lucru care strica 

ordinea pe biroul lui, modul cum își ștergea lentilele ochelarilor (…) ca și cum, treptat, Petru 

trecea și el, pe nesimțite, în corpul celuilalt, mai tânăr, mai puternic, sau doar îl vizita uneori, 

ca ea să știe că nimic nu era definitiv pierdut”). În sfârşit, a treilea palier temporal e consacrat 

destinului Ioanei, care trăieşte în Bucureşti în perioada interbelică. 



Romanul este configurat prin acumulare a unor ambivalenţe existenţiale (ciuma şi 

frenezia trăirii, boala şi pofta de viaţă), din care se defineşte metabolismul naraţiunii („Cu cât 

se întindea mai departe moartea neagră, cu atât pofta de viață creștea în bucureșteni”). 

Romanul accentuează percepţiile vizuale, viaţa aparentă a personajelor, dar iscodeşte şi faţa 

lor nevăzută, cotidianul şi mitul, detaliile concrete şi irizările unui imaginar mai degrabă 

nocturn favorizează deschiderile spre vis, umbră, clar-obscur („Pe pervaz alunecă lent, ca o 

umbră, Miriam, și-n ochi îi văd fascinația hăului care se deschide sub ea”). Se reunesc în 

această carte nuclee epice tensionate, contrarii şi paralelismele, ţesături temporale eterogene, 

chiar dacă ritmul narativ este convergent şi organic.  

Spaţialitatea, prezenţă pregnant, este cea care articulează ramele povestirii 

(Bucureştiul, strada Mântuleasa etc.), redate sub forma resuscitării unor forme de viaţă ale 

trecutului, situate între identitate şi alteritate („viețile altora impregnate în pereți” sau „toate 

mai fuseseră și sub alt chip”). Spaţiile stau sub auspiciile acvaticului, având drept mărci 

definitorii căldura, somnolenţa, ticurile existenţiale, dar şi o senzorialitate a imobilităţii: 

„Când căldura devenea insuportabilă, în timpul amiezii, Ioana trăgea jaluzelele de pânză tare, 

bleu, și aerul închis acolo, între pereții ei zugrăviți într-un calciu bleu-ciel, bătut cu mică, 

devenea aproape solid. Ne mișcăm prin atmosfera acvatică noi înșine altfel, ca niște pești 

mari, cu mișcări adormite, lovindu-ne uneori de mobilele grele, privindu-ne cu ochi imobili. 

Aerul era greu de respirat, umed și cețos ca într-o seră, saturat de mirosul tare al florilor. 

Când redeschidea ferestrele /…/, eram un singur eu, un singur animal marin, trei corpuri, o 

singură conștiință”. Formele perceptive ale acvaticului, cu efecte sinestezice şi simbolice 

însumează ambivalenţa corporalitate/ emoţie, dar şi itinerariile călătoriei, cu scene care se 

reiterează, cu secvenţe intense, dovedind echilibru constant între naraţiune şi descriere, căci 

romanul trăieşte prin ritmul unei scriituri calme, plastice, fastuoase pe alocuri.  

Romanul se distinge, însă, şi prin intersectarea intimităţii cu geografia fascinantă a 

Bucureştiului, redate prin poveştile eroinelor (Stanca, Elena, Ioana), temporalitatea fiind 

punctată mereu de absenţa sau prezenţa personajelor, ale căror trăiri, melancolii sau energii 

secrete redau portretul halucinant al acestora („Totuși, deși trăia în absența lui ca într-un 

spațiu nou, necunoscut până acum, era mai conștientă ca oricând de ritmul fiecărei zile. Dar 

acum nu mai conta timpul cunoscut, așa cum îl arăta ceasornicul lui Brâncoveanu după care 

se învârtea întreaga lume bucureșteană, ci un altul, care nu mai era nici al ei, personal, nici al 

lui, ancorat la întâmplările orașului, ca altădată. Acest fel de timp Stanca nu-l mai trăise 

niciodată, și toată lumea din jur își schimba înfățișarea după el”). Între prezent şi trecut 

regăsim transcrieri ale unor emoţii şi trăiri imponderabile, romanul O formă de viață 

necunoscută fiind o alegorie a absenţei relevante („Nu știu cum se poate vorbi despre 

absență. Cum se pune într-o formă concretă, în cuvinte, inexistența. Neantul. Absență, 

absențe s. f. 1. Lipsă a unei ființe sau a unui obiect din locul unde ar fi trebuit să se afle. 2. 

Pierdere bruscă și de scurtă durată a cunoștinței, întâlnită în epilepsie. 3. Fig. Neatenție, 

indiferență a cuiva. – Din fr. absence, lat. absentia. Da, asta e. Lipsă a unei ființe din locul 

unde ar fi trebuit să se afle. Dar cine știe unde e asta. Locul unde ar fi trebuit să se afle Ioana. 

Cum definești absența unui lucru dacă nu ai certitudinea că trebuia să se afle într-un anume 

loc. Nu mai știam unde ar fi trebuit să fie Ioana”).  

Construcţie armonioasă şi dinamică, romanul O formă de viață necunoscută surprinde 

prin sugestivitatea atmosferei şi a experienţelor afective, prin vibraţia emoţiilor şi 

reverberaţiile melancolice ale unor cuvinte, dar şi prin revelarea unor spaţii plasate între vis şi 

realitate („Avea câteva case preferate, pe care le căuta uneori, curioasă de câte ori intervenea 

o schimbare în înfățişarea lor, le vizita ca pe nişte rude îndepărtate, cercetând amănunțit 

aranjamentele din grădini, nuanțele şi calitatea perdelelor care fluturau la ferestre, uneori 

marca automobilului care aştepta în fața casei. Oare aici se năştea liniştea, pe strada asta mică 

ce unea două bulevarde, liniştea care pe urmă se împrăştia în tot oraşul, lingându-i bordurile 



şi învelindu-i trotuarele într-o plapumă moale. O stradă mică, de trecere, pe unde să traversezi 

oraşul mai repede, spre locurile care contează cu adevărat, marile bulevarde, acolo unde-i 

viața”).  

Descrierile minuţioase, detaliate, surprind în mod nuanţat aspecte ale realului, dar şi 

ale acelei noi forme de viaţă, necunoscute („Pe banca aia veche de lemn se prinsese un fel de 

lichen, de pistrui buretoşi care se întindeau ca o eczemă pe suprafața ei. Probabil de la 

combinația de apă, săpun şi stat la soare, în ploaie, în praf, atâția ani, atâtea generații. O 

formă de viață necunoscută, pe banca făcută de Radu demult, din câteva bucăți de lemn care 

arătau ca nişte coji de nucă plate, zgrunțuroasă şi netedă în acelaşi timp, cu infinite 

circumvoluțiuni ca ale unui creier”). Scenele alternează un ritm alert şi un altul predispus la 

lentoare, printr-un fel de palimpsest narativ în care visul, imaginarul, fabulosul se întretaie, 

pentru a reprezenta un Bucureşti fascinant, tulburător, decadent şi maladiv („O pâclă căzuse 

grea peste București, sufocând turlele bisericilor care deveniseră lucioase ca acoperite cu 

solzi de pește. Rotocoale de ceață tot treceau peste oraș, din zori de zi, în graba lor de a 

ajunge la marginea lumii, de unde se prăbușeau în gol. Pe drum nu trecea nimeni, părea că și 

lătratul înfundat al câinilor sau cântecul păsărilor din pomii livezilor era purtat de graba 

cenușie. Sub clopotul de ceață tăceau toate, ca și cum timpul nu cursese niciodată pe ulițele 

Bucureștilor, și doar încremenirea domnise aici, cuprinzând în brațele ei liniștitoare oameni, 

case, animale”). Romanul O formă de viață necunoscută reuneşte în paginile sale melancolice 

spaţii şi epoci revolute, în frazări epice pitoreşti şi halucinante, ce susţin statutul unor eroi 

încercaţi de boală şi de propriile obsesii, într-un orizont ontic alcătuit din destrămări şi 

refaceri neîncetate. 

Romanul Vântul, duhul, suflarea (2020), se distinge, cum observă Paul Cernat, prin 

„arborescența tentaculară, barocă, de obsesii și senzații cărora faptele li se subordonează; 

frazare amplă, proustiană, impecabil armonizată, poematică, exactă până la nuanțe 

infinitezimale, hipersenzorială și, în același timp, reflexivă”. Este semnificativă 

disponibilitatea autoarei pentru sugerarea unor emoţii imponderabile, dar şi prin reculul în 

straturile cotidianului, sau în labirintul intimităţii. Romanul e alcătuit, de altfel, din scene şi 

nuclee epice în care sunt expuse destine fixate în ramele timpului, jocuri ale imaginarului, 

siluete fantomatice alcătuite din accente onirice şi reflexe fantastice. De altfel, destinele 

personajelor au o turnură instabilă, fiind fixate în nuanţe existenţiale destul de volatile 

(Iolanda, fiica adoptivă a Tamarei și a lui Constantin, M., fiul Iolandei dar şi silueta lui 

Mihalachi, Ologul).  

Vântul este simbolul central, prezent şi în motourile romanului, alături de alte 

prezenţe simbolice accentuate (aerul, apa), prin care este sintetizat destinul şi metamorfozele 

fiinţei, într-un spaţiu acvatic, cu amprentă mitică. Apa, inundaţiile, mlaştina, scăldatul sau 

înecul sunt reprezentări ritualice ambivalente ale acvaticului, care simbolizează dualităţile 

esenţiale ale existenţei (viaţă/ moarte, agonie/ regenerare, a fi/ a părea). Subiectul romanului 

Vântul, duhul, suflarea este aparent simplu: e vorba de tentativa eşuată a unui frontierist de 

a evada din România în perioada comunistă, episod care este o „ramă” a naraţiunii în 

ansamblu, după dispariţia frontieristului producându-se înstrăinarea familiei, cu ezitări, 

angoase şi frustrări, tăcerea însăşi devenind un actant în succesiunea secvenţelor epice. 

Tăcerea este întrevăzută ca personaj, absenţa este o prezenţă corporalizată, ce structurează 

romanul. Primele două secvenţe epice configurează destinul dramatic al lui G., Marele 

Înecat, cu rivalităţi, disensiuni şi tensiuni, în secvenţa finală fiind reprezentată o poveste din 

secolul al XIX-lea despre Mihalachi Chicuș și despre conflictele din perioada domniei lui 

Cuza, despre misterul casei bântuite din C., dar și despre aparițiile fantasmatice ale Ologului, 

„silueta mică, sprijinită în bastonul de aer și de vânt”: „Ologul era inofensiv, aflaserăm 

curând de la copiii din sat, îl văzuseră de multe ori în apa joasă dinspre mal, unde creșteau 



algele cele mari, uneori era însoțit de un cerb tânăr, cu coarnele abia mijite, pe spinarea căruia 

plutea deasupra apei”. 

Descrierile exasperant de minuţioase ale locurilor şi clădirilor, în detalii plastice, în 

care sunt fixate formele obiectelor, aspectul clădirilor, ambianţa interioarelor se îmbină cu 

ecourile prezenţei umane în perimetrul acesta acvatic şi halucinant („Tribunalul, locul unde 

pentru cei mai mulți se sfârșea ceva, era pentru mine începutul. O copie a lui apărea, 

răsturnată și mișcătoare, dincolo de cheiul mărginit de grilajul de fier forjat, uneori ușa grea 

de lemn se deschidea și cineva pășea fără să se scufunde în întunericul apei, în jos pe treptele 

albe, dispărând de-a lungul bulevardului. Ochiul verde al apei strângea totul în el, într-un oraș 

subacvatic în care oamenii se mișcau la fel ca deasupra, semafoarele clipeau, marele orologiu 

cu numere romane bătea orele rotunde ale zilei”.) Sunt subliniate relaţiile dintre Iolanda și 

Tamara, în figurări plastice ale corporalităţii şi intimităţii, încadrate de imaginile simbolice 

ale imaginarului acvatic. Universul intimităţii este alcătuit dintr-o suită de senzaţii, forme şi 

reprezentări: „Urmăream cu vârfurile degetelor, fără să ating niciodată pielea umezită, liniile 

cusăturilor, redesenând contururile corpului ei, până când arătătorul mi se întorcea în același 

punct din aer de unde pornisem, încheind astfel geografia invizibilă a anatomiei ei, un al 

doilea corp, de aer și mirosuri, corpul nevăzut, care putea fi în sfârșit numai al meu, pe care 

puteam să-l îmbrățișez, să-l strâng, să-l frământ.” În imaginarul labirintic al romanului sunt 

reprezentate frustrările şi eşecurile personajelor, relaţiile dintre mamă şi copii, într-un fel de 

fenomenologie care circumscrie corpuri, trăiri şi senzaţii dintre cele mai diverse („Nu mai 

știam care ești tu și care sunt eu, unde se termină pielea mea asprită și deshidratată și începea 

catifeaua răcoroasă a pieptului tău mic, pe care nu mă mai săturam să-l urmăresc cum se 

ridică și cum se reașază la locul lui, ansamblul ăla misterios de oase, mușchi, piele, sânge, 

care luate separat nu însemnau nimic, dar împreună – împreună cu ceva, cu altceva – erau 

totul pentru mine”). Pe de altă parte, convergenţele dintre eros, suferinţe, vulnerabilităţi 

conferă personajelor romanului un statut insolit, subliniindu-le fragilitatea emoţională, 

scenele de dragoste fiind reprezentate într-o scriitură delicată şi fermă, ce subliniază 

dimensiunile corporalităţii şi ale intimităţii, cu tensiuni, limite şi constrângeri, plecări şi 

reveniri, într-un alambic epic în care fluiditatea, fragmentarul, descrierea şi tensiunea 

detaliului se împletesc. 

Impregnată de metafore, cu reflexe simbolice din sfera fabulosului, naraţiunea se 

detaşează prin capacitatea prozatoarei de a restaura trecutul, existând aici o inventariere a 

unor scene, obiecte, întâmplări din care se produce o reconfigurare a imaginarului, prin 

senzaţii şi percepţii ce exprimă regăsirea timpului trecut prin intermediul unor senzaţii 

readuse în prezent, într-o ambianţă realist-magică. În aceste condiţii, romanul îşi găseşte 

echilibrul şi substanţa în raporturile dinamice şi ambivalente dintre personaje, dintre tăceri şi 

absenţe, revolte şi amăgiri în contextul tulburător al traumelor comunismului, surprinse în 

tuşe intense şi dense. 
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